CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea „Master Planului privind reabilitarea , modernizarea si
extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges”
actualizat si a “Listei prioritare de investitii” pentru perioada 2014 – 2020

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul nr. 7998/20.06.2014 al Directiei Tehnice ;
Având în vedere:
Adresa S.C. APA CANAL 2000 S.A. nr.7998/19.06.19.06.2014 cu privire
la investitiile in sectorul de apa si apa uzata propuse spre finantare pentru
etapa de programare 2014 – 2020’
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Proiectul de investitii “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de
finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Arges, in
perioada 2014 – 2020”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K5 si K6;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE
Art.1 Se aproba “Master Planul privind reabilitarea , modernizarea si
extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges”
actualizat, potrivit anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba “Lista prioritara de investitii” pentru perioada 2014 –
2020, aferenta proiectului “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de
finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Arges, in perioada
2014 – 2020”, potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste dl. Tecau Grigore Florin, Presedinte al
Consiliului Judetean Arges, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Pitesti,
str. Tudor Vladimirescu,nr.2, bl.D1 A, sc.C, ap.9 , posesor al CI , seria AS , nr.
469099, eliberat de S.P.C.L.E.P. Pitesti, la data de 11.07.2006, sa reprezinte
Consiliul Judetean Arges in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Arges (A.D.I.A.) si sa voteze pentru aprobarea Master Planului
actualizat pentru judetul Arges si a Listei prioritare de investitii pentru perioada
2014 – 2020.
Art. 4 Presedintele Consiliului Judetean Arges si directiile de specialitate
din cadrul aparatului propriu din subordine vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica,
prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale catre:
- Institutia Prefectului Judetul Arges;
- Presedintele Consiliului Judetean Arges;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges;
- S.C. APA CANAL 2000 S.A.
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